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Конкурсът за плакат на „Международния проект за 

статистическа грамотност” (МПСГ/ISLP)2014−2015 

Ръководство за  координатори на МПСГ/ISLP в страните 

Основно 
Материалът за конкурса (правила, критерии за оценка и т. н.) са на 

разположение на уебсайта на конкурса:   

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php.  Ако имате 

нужда от някакви разяснения, моля свържете се с директорите на 

МПСГ/ISLP Directors: Reija Helenius (reija.helenius@stat.fi), Steve 

MacFeely (steve.macfeely@cso.ie) or Pedro Campos (pedro.campos@ine.pt, 

in Spanish and Portuguese). 

 

Конкурсът – Задължения на координатора 

Препоръчително е Вие да свикате една комисия за да проведе 

националния  конкурс. Обикновено тя може да включва членове на 

учителски асоциации, статистически факултети, национални 

статистически служби и други статистически или образователни 

общества. 

Национален конкурс Координаторът в страната  е отговорен за всички аспекти на 

националния конкурс, включително: 

 Информиране на Reija Helenius (reija.helenius@stat.fi) по 

електронна поща, ако Вие организирате конкурс във Вашата 

страна. 

 Събиране на регистрации от Вашата страна.  

 Получаване на  спонсорство (национални награди и др.). 

Например, местни компании често даряват пари или стоки. 

Националните статистически организации могат да дадат шанс на 

победителите да дойдат заедно за да представят своите плакати  и 

може да организират някои мероприятия през този ден. Ние 

предлагаме Вие да започнете търсенето на спонсори за награди 

възможно най-скоро. 

 Превеждане  на материалите за конкурса на Вашия роден език(ци). 

Оригиналните документи са на английски език. 

 Структурата на конкурса може да следва предложения модел (най-

добрите плакати от училище на финал) или да има някаква 

регионална фаза в средата (може да е добре за по-големи страни) 

или друга структура по Ваш избор.  

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php
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 Предложенията за график са на разположение на уебсайта, но те 

могат да бъдат пригодени да съответстват на календарите във 

Вашата страна. ЗАБЕЛЕЖКА: Националните победители трябва 

да бъдат избрани и качени на сайта до 14 Март 2015 година. 

Инструкциите ще бъдат публикувани по-късно. 

 Промоция/публичност във форма подходяща за Вашата страна. 

Това може да бъде през собствения Ви или друг уебсайт, ако има 

такъв подходящ. (Например, материалът и графикът на финландски 

са публикувани в ученически ъгъл на статистиката на Финландия). 

Опитайте се да намерите събития, панаири, информационни 

бюлетини, списания или пощенски списъци, които бихте могли да 

използвате за да разпространите информация за конкурса. 

Учителски асоциации, статистически факултети, офиси и общества 

могат да бъдат използвани за да се свържете с училища и учители.  

 Информиране на участниците. След получаване на информация за 

контакт, Вие може да изпратите или да направите достъпен на 

уебсайт един информационен пакет за участващите учители, който 

включва:  

– Обща информация; 

– Правила; 

– Бележки на учителя; 

– Критерии за оценка; 

– Указания за изготвяне на плакат; 

– График на Вашия конкурс; и 

– Инструкции за това как да се изпратят плакатите  до Вас 

 Информирайте Reija Helenius (reija.helenius@stat.fi) за общия брой 

на участниците във Вашата страна. 

 Оценяване  на  националните победители. Предполага се, че едно 

жури от 2–4 души от различни области на статистиката  

(професор/училищен учител/служител в статистическа 

служба/експерт по околна среда/други) е формирано. Вие може 

също да бъдете член на журито. Критериите за оценка за 

международния конкурс са на уебсайта на МПСГ/ISLP. 

Изпращане на отличените плакати до МПСГ/ISLP 

Качване на отличените плакати от националния конкурс на уебсайта 

(инструкциите ще бъдат обявени по-късно). Ако сте получили плакати 

на физически носител хартия, направете им по една цифрова снимка с 

добро качество (висока резолюция), или сканирайте всеки  плакат (с 

300 DPI минимум) и го качете. Ние трябва да получим файлове с високо 

качество за да бъдат в състояние отново да се разпечатат ако спечелят 

или за да се използват в учителски уъркшоп.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако плакатите не са на английски, превод на английски 

език също трябва да бъде предоставен. Това е, да качите оригиналния 

плакат какъвто е и също да качите превода като отделен файл.  

КРАЕН СРОК: Плакатите трябва да бъдат качени преди 14
-ти

 март 

2015 г. 
 


